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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bawang merah (Allium ascalonicum  L.) merupakan salah satu komoditi 

hortikultura yang termasuk dalam golongan sayuran umbi yang dijadikan untuk 

bumbu masakan.  Selain itu, bawang merah juga bermanfaat untuk kesehatan 

seperti penyembuhan sembelit, mengontrol tekanan darah, menurunkan kolestrol, 

mencegah pertumbuhan sel kanker serta dapat mengurangi gangguan pada hati 

(Wibowo, 2007).  Bawang merah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan 

masih banyak yang mengkonsumsinya. Untuk potensi pengembangan pada 

bawang merah masih tebuka lebar dengan kebutuhan dalam negeri hingga luar 

negeri (Suryani, 2012).  Produksi budidaya bawang merah masih dikatakan belum 

mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat sebanding dengan 

meningkatnya jumlah penduduk (Rukmana, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura (2018) 

produksi bawang merah di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 1.446 juta ton/ha.  

Pada tahun 2017 produksi bawang merah sebesar 1.270 juta ton/ha dengan 

produktivitas 9,31 ton/ ha dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 1.503 juta 

ton/ha dengan produktivitas sebesar 9,59 ton/ ha.  Pada data tersebut diketahui 

bahwa produksi bawang merah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 

24 ribu ton dari tahun 2016, kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan 

sebesar 33 ribu ton. Produksi maupun tingkat produktivitasnya secara nasional 

umumnya meningkat secara perlahan.   

Tanaman bawang merah memiliki potensi produktivitas yang berada di 

atas 20 ton/ha, namun di lapangan produksi bawang merah rata-rata jauh lebih 

rendah dari potensi hasilnya.  Produktivitas bawang merah di Indonesia tahun 

2018 sebesar 9,59 ton/ ha.  Provinsi penghasil bawang merah terbesar pada tahun 

2018 adalah Jawa Tengah dengan produksi sebesar 445.586 ton, diikuti oleh Jawa 

Timur dan Nusa Tenggara Barat.  Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tingkat 

produksi tanaman bawang merah didalam negeri masih belum dapat memenuhi 
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kubutuhan akan tingginya tingkat permintaan tanaman bawang merah. Untuk 

meningkatkan produktivitas bawang merah salah satunya dapat dilakukan dengan 

cara menerapkan teknologi pemupukan berimbang menggunakan bahan organik. 

Secara umum, pemberian bahan organik dapat meningkatkan pertumbuhan 

dan aktivitas mikroorganisme. Bahan organik merupakan sumber energi dan 

bahan makanan bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Mikroorganisme 

tanah saling berinteraksi dengan bahan organik menyediakan karbon sebagai 

sumber energi untuk tumbuh. Pupuk organik yang digunakan oleh petani pada 

umumnya adalah yang berbentuk padat seperti pupuk kandang maupun kompos. 

Fungsi dari pupuk organik itu sendiri dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah. Bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 

kapasitas menahan air, laju infiltrasi, menambah unsur hara bagi tanaman, 

meningkatkan pH tanah dan meningkatkan aktivitas biologis tanah. Namun 

dengan pupuk organik padat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk 

terdekomposisi padahal untuk bawang merah berumur sangat pendek sehingga 

kurang optimal. Untuk itu penggunaan pupuk organik yang mudah diserap 

tanaman sangat diperlukan. Salah satu cara penggunaan pupuk organik yang 

mudah diserap oleh tanaman yaitu dengan menggunakan (POC). Hasil dari 

beberapa penelitian menunjukan bahwa pemberian (POC) melalui daun dapat 

menunjukan pertumbuhandan  hasil tanaman yang lebih baik dibanding melalui 

tanah saja (Hanolo, 1997). 

POC adalah pupuk cair yang dibuat dari fermentasi berbagai bahan 

organik (Jamilah, 2014). Oleh karena itu penggunaan pupuk organik cair dapat 

meningkatkan kandungan bahan organik dan populasi mikroorganisme di dalam 

tanah, yang dapat memberikan manfaat kesuburan jangka panjang dan perbaikan 

produktivitas pada bawang merah (Lee, 2010). Kandungan mikroorganisme dalam 

pupuk organik cair salah satunya termasuk jenis PGPR (Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria). 

Pemberian PGPR harus memperhatikan waktu aplikasi yang tepat. Waktu 

aplikasi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Aplikasi PGPR 

dengan waktu yang berbeda menunjukkan pertumbuhan tanaman yang berbeda. 
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Pemberian PGPR dengan interval waktu yang terlalu sering dapat menyebabkan 

keracunan bagi tanaman, pemborosan dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak 

normal. Kebutuhan hara setiap tanaman pada setiap fase pertumbuhan 

berbedabeda tergantung pada umur tanaman, jenis tanaman dan interval waktu 

pemberian pupuk. Berdasarkan penelitian Syamsiah dan Royani (2014) pemberian 

PGPR dari akar bambu dan urin kelinci memberikan respon positif terhadap 

tinggi, jumlah buah, bobot basah tanaman cabai merah. Penggunaa PGPR akar 

bambu dengan konsentrasi 12,5 ml/l air dan urin kelinci 50ml/l air merupakan 

perlakuan terbaik untuk tinggi tanaman cabai merah sedangkan perlakuan PGPR 

dari akar bambu 7,5 ml/l air dan urin kelinci 50 ml/l air memberikan pengaruh 

terbaik untuk jumlah buah dan bobot segar tanaman cabai. 

Berdasarkan uraian diatas, penyusun bermaksud melaksanakan penelitian 

tentang bawang merah. Dengan judul “Pengaruh Konsentrasi dan Interval 

Pemberian PGPR Ekstrak Akar Bambu Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang  

Merah (Allium ascalonicum  L.) 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah konsentrasi PGPR ekstrak akar bambu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum   L.) ? 

2. Apakah interval pemberian PGPR ekstrak akar bambu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum   L.) ? 

3. Adakah interaksi antara perlakuan konsentrasi dan interval pemberian PGPR 

ekstrak akar bambu  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum  L.) ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh konsentrasi PGPR ekstrak akar bambu terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum  L.) 

2. Mengetahui pengaruh interval pemberian PGPR ekstrak akar bambu  terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum   L.) 

3. Mengetahui interaksi antara konsentrasi dan interval pemberian PGPR ekstrak 

akar bambu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 

ascalonicum  L.) 
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D. Hipotesis 

1. Diduga konsentrasi PGPR ekstrak akar bambu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum  L.) 

2. Diduga interval pemberian PGPR ekstrak akar bambu berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium ascalonicum  L.) 

3. Diduga terdapat interaksi antara konsentrasi dan interval pemberian PGPR 

ekstrak akar bambu  terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum  L.) 


